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REG. NR. 7873.00

INDHOLDSFORTEGNELSE

- Deklaration af 07.07.1966 - om fredning af strandareal

•
MATRI KE L FORTEG N EL S E

(ajour pr. 1/3 1993)
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

9 as Lynæs, Torup

•

Gældende matrikulært kortbilag:

Se også REG. NR.:



Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(f København kvarter)
eller (1 de sønderjydske lands-
dele) bd. og b/.I tingbogen,

art. nr., ejerlav, sogn.

Stempel: / 'f kr. 1n, 7'/- %kt:{lab P nr.'t5''fC
(udfyld .. af domm.rkontoret)

øre

9as Lynæs,
Torup sogn. Købers } .

bo l:
Kredltors

Gade og hus nr.: Anmelder:'

3525
7 'I,' 1QC. 6. - • JUL. '" U

REG. Hk 1-8 ":f3.m

Deklaration.'

--00--

(

strandarealet pG matr.nr. 9as Lynæs, Torup sogn, fredes
herved i en længde af 100 r.1. langs_.stranden 1 en dybde a.f !tom.

fl,
s&IEo€s, at ~~alet skal henliGge udyrket og ubeplantet og være
til frit ophold og badning for almenheden, liEesorn der ikke ved
opgrnv~~ng eller anbringelse af materialer eller lign€ndc må
lægges hindringer 1 vejen for arealets beny~t€lse af almenheden.

-Fåt&leret tilkoæmer Freaningsnævnet for Frederiksborg amts
nordlige del, Hundested sogneråd og Hundested Turistforening hver
for sig eller 1 forening.

/;1. jJ~.;'tY ':";:;1 l:r ./' '//1
V. . L- VV(..-[.. Y'L--

M. Lemche
Hundested Turistforening

H. Nielsen
sognerådsformand

Indført' f dagrJogel11 furr ~.
f Frederikssun:!'.,
"'ugskon1,' .~ 't'~\

Mø - 7 JUt· 195b ) J
Lp(. : skab P/!:J~r- ()

)
C!ecpartens ri~tighed bekræftes ",_.
Demmeren i Frederikssund, 4~·U. / . " -. '. :;. !..,.7~ ...,-.-" ~

i ,r .....-
I.n •• n • Kjeld.kov AiS. Kobenhavn.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 15. juli 2019

FN-MJØ-014-2019. Udlægning af grus og opsætning af broer på Trækstien ved Vejerslev

Fredningsnævnet meddelte den 18. september 2018 dispensation til at udlægge grus på en strækning af 
Trækstien på matr.nr. 12a og 12b Vejerslev By, Vejerslev ved Vejerslev skov tilhørende Ormstrup Gods (FN-
MJØ-99-2018). 

I afgørelsen blev anført følgende

”Strækningen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 18. november 1994 om fredning af Trækstien. 
Fredningen har til hovedformål at give naturinteresserede ret til at gå langs Gudenåen på strækningen mellem 
Kongensbro og Fladbro. Hvor stien ikke følger allerede eksisterende veje eller stier, må den kun være en smal 
trampesti, der muliggør færdsel til fods enkeltvis efter hinanden. Der må kun foretages anlægsarbejder, når væ-
sentlige sikkerhedsmæssige hensyn gør det påkrævet. 

Favrskov Kommune har anført, af Trækstien ved Vejerslev Gods ofte er våd og oversvømmet på en strækning på 
ca. 250 meter målt fra kommunegrænsen ved Gjel Å. Det er nødvendigt at hæve stien for at gøre den mere far-
bar. I dag vender mange besøgende om ved kommunegrænsen, inden de når de hævede stier, som fred-
ningsnævnet tidligere har meddelt dispensation til. Der påtænkes udlagt grus i ca. 3 meters bredde (1½ meter + 
skråningsbredde) på en strækning på ca. 250 meter tilsvarende den grusudlægning, der er lavet i Silkeborg Kom-
mune på den anden side af kommunegrænsen. Højden bliver op til 50 cm inklusive singles, geonet og lokale 
drænrør. 

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 10. september 2018. I besigtigelsen 
deltog endvidere Ormstrup Gods ved Carsten Ishøy og Favrskov Kommune ved Carsten Monsrud. Projektet blev 
gennemgået. Det kunne konstateres, at det samme type anlægsarbejde i Silkeborg Kommune i relation til stiens 
fremtræden ikke fratog stien karakteren af en simpel natursti. Det blev oplyst, at Ormstrup Gods bakker op om 
projektet. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation. Carsten Monsrud fremhævede i 
øvrigt, at stien det konkrete sted altid har været et stykke væk fra Gudenåen.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af Trækstien betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod 
fredningens formål.

Fredningsnævnet meddeler dispensation til projektet, der har til formål at fremme muligheden for at bruge 
Trækstien, og som over tid ikke findes at fratage stien karakteren af en simpel natursti.”

Fredningsnævnet har den 25 januar 2019 fået en henvendelse fra Favrskov Kommune om yderligere tiltag i 
samme område på matr.nr. 12a Vejerslev By, Vejerslev, der som anført ejes af Ormstrup Gods, og matr.nr. 
21 Vejerslev By, Vejerslev, som ejes af Gudenåcentralen. Der er tale om udlægning af 80 meter ekstra grus 
og flytning af én eller to små broer på ca. 16 meter til et sted, hvor der er meget vådt og blødt. 

Favrskov Kommune har oplyst, at grundejerne ikke har bemærkninger til projektet. Danmarks Naturfred-
ningsforenings afdeling i Favrskov har ligeledes meddelt fredningsnævnet ikke at have bemærkninger til 
projektet.

Fredningsnævnets behandling af sagen
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Fredningsnævnets formand har i tilknytning til andre møder i Favrskov Kommune besigtiget strækningen 
sammen med Favrskov Kommune ved Carsten Monsrud. Det blev oplyst, at der foruden udlægning af grus er 
tale om i alt tre broer på omkring 24 meter i alt. Pælene skal én meter i jorden. Hvis det ikke er tilstrækkeligt, 
vil der i stedet for træ blive brugt stålfundament.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af Trækstien betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke 
strider mod fredningens formål.

Fredningsnævnet meddeler dispensation til projektet med udlægning af grus, der har til formål at fremme 
muligheden for at bruge Trækstien, og som over tid ikke findes at fratage stien karakteren af en simpel na-
tursti.

Fredningsnævnet meddeler endvidere dispensation til at placere broerne det pågældende sted umiddelbart 
op ad andre tilsvarende broer, som med deres lave placering i landskabet ikke påvirker landskabsoplevelsen, 
men bidrager til at gøre Trækstien farbar.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller 
en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreati-

ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør 
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for 
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efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udlø-
bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:

1. Kurt Andreasen,
2. Ormstrup Gods,
3. Gudenåcentralen,
4. Miljøstyrelsen, København,
5. Favrskov Kommune, sagsnr. 710-2018-11934,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Favrskov,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Favrskov,
10. Dansk Botanisk Forening, København,
11. Friluftsrådet, centralt,
12. Friluftsrådet, kreds Østjylland,
13. Region Midtjylland,
14. Slots- og Kulturstyrelsen.
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